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O presente trabalho foi elaborado tomando-se como 
base o texto do debate no qual participam  Werner 
Heisenberg e Erwin Schrödinger , em Genebra, 1958, 
na Conferência Mundial de Energia Atômica: 100 anos 
do nascimento de Max Planck .



Democrito 
(final do século V a.C.)

Suponha que o cosmos consistisse em "átomos 
e o vazio", ou seja, partícula indivisível muito 
pequena e espaço vazio.



As menores porções de matéria não são as Entidades fundamentais, como era o 
caso na filosofia de Demócrito, mas sim formas matemáticas. Aqui, é bastante 
evidente que a forma é mais importante que a substância que a formou. 





“Como os corpos elementares regulares da filosofia de Platão, as 
partículas elementares da física moderna são definidas pelas condições 
matemáticas de simetria; eles não são eternos e invariáveis e, portanto, 
dificilmente podem ser chamados de “reais” no verdadeiro sentido da 
palavra. Em vez disso, são simples representações daquelas estruturas 
matemáticas fundamentais que chegam nas tentativas de continuar 
subdividindo a matéria; eles representam o conteúdo das leis 
fundamentais da natureza. Para a ciência natural moderna, não há mais 
no início o objeto material, mas a forma, a simetria matemática.”


Heisenberg





“Não consideramos mais as forças e os campos de força como diferentes da 

matéria; sabemos que esses conceitos devem ser fundidos em um. Certamente, 

dizemos que uma área do espaço é livre de matéria; nós o chamamos de vazio, 

se não houver nada presente, exceto um campo gravitacional. No entanto, isso 

não é encontrado na realidade, porque mesmo longe no universo existe a luz das 

estrelas, e essa matéria. Além disso, de acordo com Einstein, gravidade e massa 

são análogas e, portanto, não separáveis uma da outra. Nosso assunto hoje é, 

portanto, a imagem coletiva que a física tem da realidade espaço-temporal.”


Schrodinger



O que é uma partícula? 

1: “No momento em que o detecto, ele colapsa a onda e se torna uma partícula. ... [A partícula é] a função de onda colapsada. ” 
—Dimitri Nanopoulos 

2: “O que é uma partícula do ponto de vista do físico? É uma excitação quântica de um campo. Nós escrevemos física de partículas em uma matemática 
chamada teoria quântica de campos. Nela, existem vários campos diferentes; cada campo tem propriedades e excitações diferentes, e elas são diferentes 

dependendo das propriedades, e dessas excitações podemos pensar como uma partícula. ” 
—Helen Quinn 

3: “As partículas são, no mínimo, descritas por representações irredutíveis do grupo de Poincaré.” 
- Sheldon Glashow 

“Desde o artigo fundamental de Wigner sobre as representações irredutíveis do grupo de Poincaré, tem sido uma definição (talvez implícita) na física que uma 
partícula elementar 'seja' uma representação irredutível do grupo, G, de 'simetrias da natureza. '” 

—Yuval Ne’eman e Shlomo Sternberg 

4: “As partículas têm tantas camadas.” 
—Xiao-Gang Wen 

5: “O que pensamos como partículas elementares, em vez disso, podem ser cordas vibrantes.” 
—Mary Gaillard 

6: “Cada partícula é uma onda quantizada. A onda é uma deformação do oceano qubit. ” 
—Xiao-Gang Wen 

7: “As partículas são o que medimos nos detectores. ... Começamos a escorregar para a linguagem de dizer que são os campos quânticos que são reais e as 
partículas são excitações. Falamos sobre partículas virtuais, tudo isso - mas não vai clicar, clicar, clicar no detector de ninguém. ” 

—Nima Arkani-Hamed  

8: “Basicamente, penso em uma partícula como um objeto pontual”, disse Mary Gaillard, uma teórica de partículas da Universidade da Califórnia em Berkeley 
que previu as massas de dois tipos de quarks na década de 1970. 
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“Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo,  
é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês.” 

Carl Sagan  
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